
 
Jaargang 22 Schooljaar 2020-2021 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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19 juli Kennismaking nieuwe klassen (doorschuifmiddag) 

20 juli Musical en afscheidsavond groep 8 

23 juli Laatste schooldag (school uit om 11.45 uur) 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

Nieuwsbrief 12 

 
Een fijne ver-
jaardag voor 
alle jarigen    
tijdens de        

zomervakantie 

Laatste schooldag 
Op vrijdagmiddag 23 juli zijn alle kinderen  vanaf 11.45 uur vrij 
en start de zomervakantie. 

Schooltijden m.i.v. 6 september 2021 
Zoals u weet heeft de MR mij verzocht om, op basis van de ge-
gevens uit de enquête, de schooltijden aan te passen. Voor de 
duidelijkheid hierbij nogmaals de nieuwe schooltijden die     
gelden met ingang van 6 september 2021 (schooljaar 2021-
2022) 
 

maandag 8.30 uur tot 14.30 uur  
dinsdag 8.30 uur tot 14.30 uur 
woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur 
donderdag 8.30 uur tot 14.30 uur 
vrijdag  8.30 uur tot 11.45 uur  groep 1 t/m 4 

8.30 uur tot 14.30 uur  groep 5 t/m 8 

Lunchpauze 
Het is gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden om leer-
lingen tijdens de lunchpauze te begeleiden.  Komende week of 
in de eerste week van de zomervakantie ontvangt u van mij 
nog uitgebreidere informatie over de inzet van de vrijwilligers, 
de organisatie, afspraken en bekostiging. 

Voetbal 
Op 21 juli organiseert VV Blauw-Wit een voetbaluurtje in 
Kaatsheuvel. Aanmelden kan door te mailen of te bellen naar:                
henribeerens@hotmail.com of te bellen met 06-29402892 



 

 

2 

 

Schoolvakanties en jaarrooster 2021 
 
Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 7 januari 2022  
Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 
Pasen: 15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 
Pinksteren: 6 juni 2022 
Zomervakantie van 25 juli 2022 t/m 2 september 2022  

Studie(mid)dagen (op deze (mid)dagen zijn de leerlingen vrij) 
Donderdagmiddag 14 oktober 2021  (einde schooltijd om 11.45 uur) 
Maandag 6 december 2021   (geen school) 
Dinsdagmiddag 22 maart 2022  (einde schooltijd om 11.45 uur) 
Woensdag 18 mei 2022   (geen school) 
Donderdagmiddag 16 juni 2022  (einde schooltijd om 11.45 uur) 
Maandagmiddag 11 juli 2021   (einde schooltijd om 11.45 uur) 
 
Overige vrije dagdelen: 
Omdat 1e kerstdag direct op de eerste zaterdag van de vakantie valt, start de Kerstvakantie op 
vrijdag 24 december 2021 
Vrijdagmiddag 25 februari 2022 
Vrijdagmiddag 22 juli 2021 
 
Extra vrijdagmiddagen groep 1 t/m 4 
Twee vrijdagmiddagen per jaar gaan de leer-
lingen van groep 1 t/m 4 ook in de middag naar 
school.  
Vrijdagmiddag 19 november 2021 
 (Eftelingdag) 
Vrijdagmiddag 10 juni 2022  
 (Kinderboomdag) 

 

Oproep leden oudervereniging               
Vanwege het vertrek van een aantal ouders, is de oudervereniging op zoek naar een aantal nieu-
we, enthousiaste ouders voor de oudervereniging. Vindt u het leuk om mee te denken over een 
aantal activiteiten en te helpen op school dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie en 

aanmelding kunt u contact opnemen via: ovkinderboom@gmail.com                                        
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Groepsbezetting schooljaar 2021-2022 
Ik ben blij u te kunnen melden dat het gelukt is om alle ontstane vacatures op BS Kinderboom in 
te vullen. Eerder meldde ik u al dat Juffr. Elly Kop Kinderboom gaat verlaten. Zij gaat na 40 jaar 
in het onderwijs gewerkt te hebben, stoppen met werken. Juffrouw Giulia gaat na de zomerva-
kantie de overstap maken naar het speciaal onderwijs. Door het vertrek van deze 2 collega’s en 
de extra klas, waren er 3 vacatures in te vullen. We heten Nicol Kramp, Danielle de Graauw en 
Ivonne Verhoeven-de Vocht van harte welkom op Kinderboom. 
 
Dit schooljaar zal meer ondersteuning worden ingezet in de klassen. Deze ondersteuning kan be-
kostigd worden van de NPO gelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld om de gevolgen 
van de schoolsluitingen wegens Corona in te lopen. 

In onderstaand overzicht ziet u wie komend jaar de leerkracht van uw kind is en welke extra on-
dersteuning beschikbaar is in de klas van uw kind. Hierbij is rekening gehouden met de grootte 
van de groep en de (extra) begeleidingsbehoefte van de leerlingen.  

 
Groep 1-2A Juffr. Patty van Kuijk  Groep 1-2B Juffr. Ivonne Verhoeven de Vocht 
  Juffr. Marian de Vocht    Juffr. Marian de Vocht 
 
Extra ondersteuning in de groepen 1/2 wordt gegeven door Marian de Vocht en Debbie Houtman 
(samen ongeveer 4 dagdelen per week) 
   
Groep 3 Juffr. Jacqueline Brekelmans 
  Juffr. Monique van Beerendonk (vrij) 

 
Groep 4 Juffr. Diny van de Ven 
  Juffr. Laura van Dongen (vrij) 
 
Extra ondersteuning in de groepen 3 en 4 wordt gegeven door Helma van der Heijden (samen 
ongeveer 6 dagdelen per week) 

 
Groep 5 Juffr. Danielle de Graauw 

 
Groep 6 Juffr. Femke Penning de Vries 

 
Groep 7 Juffr. Nicol Kramp 

 
Groep 8  Juffr. Zabrina Bastianen (ma. t/m woe.) 
  Juffr. Carien Craane (do. en vrij.) 
 
Extra ondersteuning in de groepen 5 t/m 8 wordt gegeven door Monique van Beerendonk en  
Patty van Kuijk (samen ongeveer 5 dagdelen per week) 
 
Voor alle groepen 1 t/m 8 wordt taalondersteuning gegeven door Simone Meeuwissen (4 dagde-
len per week) 

Kaart voor juffr. Elly             
Denkt u nog aan de afscheidskaart voor juffrouw Elly? 


